8 de Março: Dia Internacional da Mulher

A Conape parabeniza todas as mulheres,
inclusive as nossas anistiadas e
pensionistas, por este grande dia. E que seja
um momento de reflexão e aumento de
consciência sobre a defesa de direitos.
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Meio ambiente

Mulher 3x4

Crise econômica

Arquivo/Agência Brasil

Nativos estadunidenses estão UERJ está em estado de greve. Clube de Engenharia e
parlamentares debatem a
em pé de guerra contra o
Faltam recursos para o seu
privatização da Cedae. >> p.7
oleoduto Dakota Access. >> p.6 funcionamento. >> p.8

Saúde
Idosos ou velhos? Entenda as
grandes diferenças. >> p.10

Mulheres guerrilheiras: as
histórias de Lia e Telma na
guerrilha do Araguaia. >> p.5

Pesar
A Conape perde um dos seus
dirigentes, Francisco Canavarro.

Mulheres de todo o mundo
protestam no Dia 8 de Março,
Dia da Mulher. >> p.5

Conape serviços
Opinião
"Questão de vida ou morte",
artigo do diretor Newton
Menezes. >> p.2

Atenção: Plano Funeral Santa
Casa Card, benefício da Conape
aos seus associados >> p.8

Aposentado
Organizações de mulheres do mundo todo promoveram marchas e
paralisações para protestar contra os assassinatos e preconceitos.

Importante saber

R

eforma do Ensino Médio, Refor
ma da Previdência, Reforma
Trabalhista e Terceirização, um pa
cote de medidas do governo Temer
que está em debate no Congresso
Nacional, e que passam ao largo de
ouvir a opinião daqueles que serão
os mais atingidos: o povo brasileiro,
em especial os mais humildes.
O governo argumenta que tais re
formas dinamizarão a sociedade bra
sileira, mas especialistas de diversos

A visão dos aposentados
para fatos candentes, com
Emídio Rebelo. >> p.2

>> p.10

Réquiem para o Estado de bemestar social
setores, em especial a Justiça, têm
demonstrado que se tais propostas
forem aprovadas significará o des
monte do Estado de bemestar soci
al definido na Constituição de 1988.
O que se argumenta como novo no
Ensino Médio, por exemplo, é muito
velho, significará o retorno ao ensino
de 1988 para trás. Ou seja, os filhos
das camadas menos favorecidas
nunca chegarão à universidade, sal
ve raras exceções.

A Reforma da Previdência propõe
49 anos ininterruptos de contribuição
para se conquistar a aposentadoria
em 100%. Um jovem terá que come
çar a trabalhar aos 16 anos se quiser
tal aposentadoria. Como ficarão seus
estudos desse jovem? Precariamen
te terminará o Ensino Médio, e se
bastará com a formação técnica por
toda vida; universidade nem pensar.
O que há de novo nesta proposta
do governo? Nada. A propósito, o

ensino profissionalizante não vingou
no país, faliu na década de 1980. No
fundo, o governo acha que os filhos
das famílias proletárias não mere
cem alcançar a universidade. Ou se
ja, há algo muito classista, elitista,
nas reformas do governo, que con
trariam completamente o Estado de
bemestar social. E isto é só uma
parte da reforma do Estado, há muita
coisa ruim a caminho e que convulsi
onarão este país.

Opinião & tal

Questão de vida ou morte

Newton Menezes*

Polêmicas quanto aos alimentos transgênicos nublaram muito a importância da célulatronco no tratamento de doenças degenerativas.
Em março de 2005 a Lei de Biosse
gurança nº 11.105/2005 fora sancionada
pelo presidente Lula. Mas até hoje a
transgenia gera muita polêmica. Antes,
a Comissão de Educação do Senado
Federal, em agosto de 2004, deferiu fa
voravelmente sobre o Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados nº 9, de 2004,
que estabelece normas de segurança e
mecanismos de fiscalização de ativida
des que lidam com organismos geneti
camente modificados (OGM) e seus
derivados. A lei também criou o Conse
lho Nacional de Biossegurança
(CNBS), bem como determina a rees
truturação da Comissão Técnica Nacio
nal de Biossegurança (CTNBio), que
trata da Política Nacional de Biossegu
rança (PNB), entre outras medidas.

O então relator da Lei de Biossegu
rança, senador Osmar Dias, que é en
genheiro agrônomo, relatou sobre esta
lei aprovada em fevereiro de 2004, na
Câmara, e que estava em debate des
de 1994, quando o exsenador Marco
Maciel a patrocinou.
Ele mostrou que a aprovação da lei
envolveu debates muito ideológicos, ju
diciais e políticos em todo o país, em
especial quanto à transgenia (os trans
gênicos e a pesquisa com célulastron
co), suas características, implicações
éticas e econômicas. Segundo o sena
dor Osmar Dias, o debate criou um
quadro de confusão muito prejudicial à
pesquisa e à agricultura brasileira, além
da pirataria dos alimentos transgênicos
que grassavam no país.

No aspecto da saúde, a aprovação da
lei era muito esperada, em especial por
milhões de pessoas que sofrem com
doenças degenerativas e incuráveis. A
aprovação da lei, portanto, era questão
de vida ou morte. As pesquisas com
célulastronco embrionárias, por exem
plo, há anos são realizadas na maioria
dos países europeus, entre outros.
As células embrionárias são impor
tantes em terapias que dão esperança
de vida para milhões de pessoas que
sofrem com diversas doenças degene
rativas, entre elas, o Parkinson, alguns
tipos de câncer, Alzheimer, cardiopati
as, doenças renais crônicas, distrofias
musculares, lesões medulares. Cari
nhosamente chamadas de "células mi
lagrosas" pelo doutor David Baltimore,

Prêmio Nobel de Medicina, as células
embrionárias promovem a melhoria da
qualidade de vida dos doentes, resti
tuindolhes a autoestima.
A discussão sobre a célulatronco foi
um pouco nublada nos debates, devido
aos polêmicos alimentos transgênicos e
os interesses de multinacionais podero
sas no tema. Dizem os especialistas
que as célulastroncos são como um
curinga (células neutras, de característi
cas não definidas).
Até a aprovação da Lei de Biossegu
rança, havia dez anos pesquisas cientí
ficas mostravam que a utilização
terapêutica dessas células podem re
compor tecidos danificados do corpo
humano, por exemplo. Faltava o Brasil
ingressar neste cenário.
* Diretor da Conape.

Coluna do Aposentado (11)
Publicamos a seguir alguns tópicos da Coluna do Aposentado (11), publicada no website da Associação dos Engenheiros da Petrobŕás (Aepet), em 4 de
março. O colunista é Emídio Rebelo, presidente da Diretoria Executiva da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará
(FAAPPA). Ele trás a visão do aposentado sobre temas candentes da atualidade brasileira.
Reforma
A reforma da Previdência Social tem
sido a marca registrada do Governo
Michel Temer. Sem ela não há como
resolver a crise que assola a nossa
economia. Esta é a afirmação gover
namental que, diariamente, ouvimos
em todas as ocasiões que seus defen
sores aparecem para divulgála nos
meios de comunicação. Querem incutir
na sociedade a ineficiência do sistema
atual, colocando na linha de frente o
Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), indicandoo como insustentá
vel. Só não dizem que a Previdência
Social faz parte da Seguridade Social e
os recursos financeiros arrecadados
nesta conta são retirados para outros
fins e gastos, sem cerimônia, não ha
vendo a respectiva e devida devolu
ção.
Penalizados
Enquanto os aposentados e pensio
nistas do Estado do Rio de Janeiro são
penalizados pelo não recebimento dos
seus sagrados proventos, os membros
do Tribunal de Contas do Estado usu
fruíram dos benefícios da corrupção,
segundo a Polícia Federal, com um es
quema de favorecimento de grandes
empresas em obras públicas. Ao todo
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seis conselheiros foram presos na
“Operação Quinto da Coroa”. Espera
se que todas as acusações sejam
apuradas e os responsáveis em zelar
pelas contas do Estado tenham a pu
nição que merecem. Igualmente, es
perase que os corruptores sejam
chamados à responsabilidade e puni
dos com os rigores da lei. O carioca e
o cidadão brasileiro não podem sofrer
as consequências por tanta insensatez
e irresponsabilidade.
Petrobrás
Os aposentados e pensionistas
egressos da Petróleo Brasileiro S/A –
Petrobrás, ainda continuam na expec
tativa de que os responsáveis pelas
falcatruas que a empresa sofreu, de
volvam os valores na totalidade, assim
como sejam responsabilizados pelo
mal que causaram ao país. O patrimô
nio que foi construído com árduo tra
balho
dos
seus
competentes
empregados tem que ser preservado.
A recuperação da empresa não será
efetuada com a disponibilidade dos
seus bens. Ao contrário, o fortaleci
mento de tudo o que foi construído e
produzido deve ser mantido. Vender o
suor dos petroleiros é promover a des
truição de uma conquista alcançada

por ações destemidas e que elevaram
o Brasil à condição de destaque inter
nacional.
Igualdade
Não podemos aceitar a desigualdade
na concessão dos reajustes das apo
sentadorias e pensões. Tem que pre
valecer a igualdade. Diferenciar
aposentados e pensionistas perten
centes ao mesmo regime previdenciá
rio é proceder com insensatez e
discriminação. Vamos novamente re
petir: os deputados federais tem a so
lução para corrigir essa anomalia,
aprovando, como aconteceu no Sena
do Federal, o Projeto de Lei
nº4434/2008, que dispõe sobre a atua
lização e regularização das aposenta
dorias e pensões. A aprovação deste
projeto vem quitar uma dívida de nove
anos que os deputados federais têm
para com os aposentados e pensionis
tas do INSS.
Consignado
Diminuir juros no empréstimo consig
nado para aposentados e pensionistas
não é a solução. A redução da taxa
não vai influenciar de forma alguma no
endividamento que aflige todo aquele
que se permitiu ingressar no modelo
oferecido pelas financeiras e permitido
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pelo governo. Este autorizando o des
conto em folha de pagamento. As nos
sas autoridades deveriam proceder,
com a maior urgência possível, um es
tudo que venha possibilitar uma melhor
condição para amenizar a situação da
penúria que muitos endividados estão
passando, com dificuldades até para o
sustento de suas famílias e aquisição
de medicamentos na conservação da
sua saúde.
Envelhecimento
A população brasileira não é mais jo
vem ou de jovens. Ela está envelhe
cendo. Esta é a constatação das
pesquisas do Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatística (IBGE). As pesso
as idosas, maiores de sessenta anos,
estão ultrapassando a casa dos vinte e
oito milhões, representando 14% da
população total de brasileiros. As nos
sas autoridades não podem deixar de
refletir sobre esse fenômeno irreversí
vel, principalmente, os responsáveis
pela área educacional. A introdução do
ensino sobre o envelhecimento, con
forme preconizado na Lei de Política
Nacional e Estatuto do Idoso é crucial
e fundamental, sob pena de sofrermos
consequências desagradáveis em fu
turo bem próximo.
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Reforma da Previdência

José Moutinho

“Que Previdência quebrada é essa?”,
questionam especialistas
Juristas, advogados e economistas repudiam a Reforma da Previdência.
presidente do Instituto dos Advo
O
gados Brasileiros (IAB), o jurista
Técio Lins e Silva, fez a abertura do se
minário "Passando a limpo a reforma
previdenciária", realizado no Plenário
do IAB, em 16 de março, no Centro do
Rio de Janeiro.
A vicepresidente do IAB, Rita de
Cássia Sant'Anna Cortez, coordenou o
encontro, que foi organizado pela Co
missão de Seguridade Social do IAB,
Comissão de Direito do Trabalho do
IAB; e contou com os apoios da Ordem
dos Advogados do Brasil, seccional Rio
de Janeiro (OABRJ); da Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas
(Abrat), da Associação Carioca dos
Advogados Trabalhistas (ACAT), da
Associação LusoBrasileira de Juristas
do Trabalho (Jutra) e do Instituto Brasi
leiro de Direito Previdenciário (IBDP).
O evento foi iniciado com as exibições
de dois vídeos: o discurso do deputado
federal Arnaldo Faria de Sá e a exposi
ção da professora de economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Denise Gentil, que, entre ou
tros aspectos, desmistificou o propala
do déficit da Previdência.
Desmistificando o déficit
Em discurso na Câmara dos Deputa

dos, o deputado Arnaldo Faria de Sá
mostrou que a PEC 287/16 tenta colo
car a Previdência como culpada dos
déficits do país. "E' triste essa realida
de. Eu queria chamar atenção de todos
para esta questão, porque a reforma
da Previdência quer que os assegura
dos morram, pois fica mais barato sus
tentar a conta de Previdência. Como se
ela, a Previdência, fosse a culpada pe
los roubos na Petrobras, dos déficits da
Eletrobras, da Nuclebras e dos fundos
de pensão. Mas não são, não. E' esse
dinheiro que faz falta".
O deputado Arnaldo de Sá lembrou
aos seus colegas de parlamento que
ali foi aprovada a Desvinculação de
Receitas da União (DRU), que "vai tirar
da Seguridade Social, este ano, cerca
de R$ 120 bilhões; e o período todo da
DRU, até 2023, R$ 1 trilhão da Seguri
dade Social. Que Previdência quebra
da é essa?".
A vicepresidente do IAB, Rita Cortez,
disse que o país (com as reformas pre
videnciária, trabalhista e sindical) vive
uma "situação, no nosso modo de ver,
é triste. Pois, na realidade, nós esta
mos conduzindo o rompimento do pac
to político que foi formado com a
Constituição de 1988".
A professora Denise Gentil, em seu

O seminário "Passando a limpo a reforma previdenciária" foi no plenário do IAB, no Centro do Rio.

vídeo "Desmistificando o déficit previ
denciário", disse defender a ideia de
que não existe déficit da Previdência
Social. Com base na Constituição Fe
deral de 1988, ela sustentou que a Se
guridade Social possui um conjunto de
receitas (de contribuições sociais) vin
culadas a gastos específicos – Saúde,
Assistência Social e Previdência Social.
"Quando olhamos a Previdência Social

inserida no sistema da Seguridade So
cial, este sistema é superavitário, por
que ele conta com pelo menos cinco
tipos de receitas: as contribuições pre
videnciárias, a Contribuição Social so
bre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), as receitas
de concursos de prognósticos e o PIS/
PASSEP.

O governo fez um desserviço para a Nação com a PEC 287/16
Deputado Alessandro Molon: "(...) não é possível, ninguém é louco de mandar uma proposta desta, nem mesmo o governo".

A

professora Denise Gentil
(UFRJ), informou que o superá
vit da Previdência Social atingiu, em
2012, de R$ 78 bilhões, estando,
hoje, em R$ 20 bilhões em "função
da recessão e das várias desonera
ções que o governo federal prati
cou". Ela sublinhou que "mesmo
num período de grande desacelera
ção mundial e um período de reces
são interna, o sistema se mostrou
com uma capacidade de volume
muito forte". Completou, ainda, que
as desonerações (pela DRU – Des
vinculação de Receitas da União)
também foram praticadas no gover
no Dilma Rousseff.
A economista Denise enfatizou

que o país precisa buscar fomentar
o crescimento econômico, reduzir
os patamares de informalidade no
mercado de trabalho, elevar o nível
de emprego formal e do salário mé
dio. "O ajuste pelo lado da receita é
o melhor ajuste que se pode fazer",
disse.
Uma proposta de louco
O deputado federal Alessandro
Molon, membro da Comissão Espe
cial da Reforma da Previdência, da
Câmara dos Deputados, corrobo
rando com a professora Gentil, dis
se que o debate sobre o
financiamento da Seguridade Social
"está mal colocado". O governo fe

deral, segundo ele, "vem fazendo
um debate intelectualmente deso
nesto desse tema, porque quando
interessa falar de Previdência o go
verno fala só em valores da Previ
dência. Mas quando interessa
colocar outro tema em debate, co
mo, por exemplo, Assistência Soci
al, eles [governo] falam de
Seguridade. (...) Ou seja, a cada
momento o âmbito do debate muda
conforme o interesse. A Seguridade
Social, como mostrou a professora
Gentil, não é deficitária. E este or
çamento é definido pelo constituin
te".
O deputado mostrou, ainda, ser
óbvio que um país deva fazer rea

dequação das regras, em função de
mudanças demográficas do país, do
mercado de trabalho. "Não há ne
nhum problema em se fazer este
debate. Não sou contrário a se de
bater o tema Previdência e a discutir
se as regras até hoje estabelecidas
devem ser mantidas dessa forma ou
não. Mas não é isso que o governo
está fazendo. O governo apresenta
uma proposta de reforma absoluta
mente injusta, cruel e desumana".
O deputado disse que se alguém
tivesse dito a ele sobre esta PEC
287/16, há seis meses, diria "não é
possível, ninguém é louco de man
dar uma proposta desta, nem mes
mo o governo".

(Textos: José Moutinho/Blasting News Brasil)
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Curtas

José Moutinho (jornalista)

Divulgação/Paulo Paim

O senador Paulo Paim entrou com o
pedido de CPI da Previdência Social

E

Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados

m 21 de março, o senador Paulo Paim conseguiu o que havia prometido e
pelo qual trabalhado com firmeza: protocolou, na SecretariaGeral da Me
sa do Senado Federal, o pedido de instalação da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), que investigará a real situação financeira da Previdência Soci
al, os desvios de verbas, fraudes, sonegações, desvinculações, entre outras ir
regularidades ocorridas nos últimos 20 anos.
O senador conseguiu atingir a meta estabelecida [por ele] de 50 assinaturas,
quando bastava 27 (ou 2/3) de apoio dos 81 senadores. Paim estabeleceu tal
meta folgada para cobrir eventuais desistências. Em 13 de março, o senador
Paim contava com 42 assinaturas e previa atingir as 55, hoje protocoladas.
Ele disse à imprensa a esperança de que nenhum senador "recue". "Estou
convicto que se eu tivesse mais tempo nós chegaríamos a 81 assinaturas",
disse a caminho do Plenário com pedido após audiência pública da Comissão
de Direitos Humanos (CDH).
Com previsão de ser iniciada na segunda quinzena de abril, a CPI da Refor
ma da Previdência terá 120 dias para realizar as investigações. A CPI terá 13
membros efetivos e 13 suplentes.

Na Câmara, a OAB e 160 entidades entregam a Carta Aberta contra a reforma da Previdência.

Algumas críticas apresentadas
A Agência Câmara Notícias tornou
público alguns pontos da Carta
Aberta da OAB e mais de 160 enti
dades, em crítica à PEC 287/16:
* Exigência de idade mínima para
aposentadoria a partir dos 65 anos
para homens e mulheres;
* 49 anos de tempo de contribuição
para ter acesso à aposentadoria in
tegral;
* Redução do valor geral das apo
sentadorias;
* Precarização da aposentadoria do
trabalhador rural;

* Pensão por morte e benefícios
assistenciais em valor abaixo de um
salário mínimo;
* Exclusão das regras de transição
vigentes;
* Vedação à acumulação de apo
sentadoria e pensão por morte;
* Elevação da idade para o recebi
mento do benefício assistencial (LO
AS) para 70 anos de idade;
* Regras inalcançáveis para a apo
sentadoria dos trabalhadores expos
tos a agentes insalubres;
* Fim da aposentadoria especial
dos professores.

A PEC 287/16 recebeu 164, sendo 34 não foram validadas, o que totaliza 130 válidas, e
que serão analisadas pela Comissão Especial da Reforma da Previdência.

Contra a reforma da Previdência
Em 14 de março, a Ordem dos Ad
vogados do Brasil e mais de 160 en
tidades, entre elas seccionais da
OAB e entidades da sociedade civil,
fizeram um protesto e a entrega da
"Carta Aberta sobre a Reforma da
Previdência" ao presidente da Câ
mara dos Deputados, Rodrigo Maia,
e ao presidente da Comissão Espe
cial da Reforma da Previdência, Car
los Marun.
Os manifestantes organizaram uma
comitiva, que foi liderada pelo presi
dente da OAB, Claudio Lamachia.
Segundo este, a discussão sobre a
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 287/16, proposta pelo gover
no federal, precisa ser discutida com
a sociedade, dada magnitude do te
ma. “Este não é um movimento da
Ordem dos Advogados do Brasil,
mas sim da sociedade. Por isso
mesmo temos aqui hoje mais de 160
entidades da sociedade civil organi

zada, que assinam esta Carta Aber
ta e reconhecem a importância de
dialogarmos com o parlamento bra
sileiro. Esta é a casa do povo, da
democracia, e não haveria melhor
local para se estabelecer esse deba
te”.
Lamachia reconheceu a necessi
dade de que se discuta uma refor
ma, mas que seja uma "reforma
justa, digna, que não traga retroces
so social para o trabalhador. Que a
Câmara dos Deputados, para isso,
abra conosco um canal direto e per
manente, por onde possamos es
miuçar a questão e trazer os dados
que temos e que nos impõem afir
mar que a Previdência Social não é
deficitária. E' inaceitável que um tra
balhador tenha que contribuir por 49
anos para se aposentar com o míni
mo de dignidade num país onde, em
muitas localidades, a média de ida
de não chega aos 65 anos propos
tos pela reforma”.

FRASES
Silêncio
“O que Michel Temer tem a dizer sobre seus seis ministros delatados pela
Odebrecht? Até aqui, nada. A nova lista de Janot já está na praça há uma
semana, mas o presidente ainda não deu uma única palavra sobre o assunto” –
Bernardo Mello Franco, jornalista – Folha de S. Paulo, 21032017.
Carne vencida
“E se o Ministério da Agricultura recolher toda carne vencida, acaba o governo
Temer! O Governo da Carne Vencida! Só sobra o Michelzinho! A Marcela não
vale porque é de Lego!” – José Simão, humorista – Folha de S. Paulo, 2103
2017.

(Com informações: José Moutinho/Blasting News Brasil)
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Márcia da Silva Guimarães (diretora da Conape)

Mulheres Guerrilheiras: heroínas de 1964 (V)
Concluímos nesta edição a reprodução do artigo "Mulheres Guerrilheiras: heroínas de 1964", publicado no blog
virtualiaomanifesto.blogspot.com.br, do premiado escritor Jeocaz LeeMeddi. Boa leitura e reflexões!

Outras Guerrilheiras do Araguaia

M

uitos foram os nomes das mu
lheres que pegaram em armas
e tornaramse guerrilheiras, comba
tendo corpo a corpo contra a ditadu
ra. Falar sobre cada uma delas
seria escrever páginas e páginas da
história, fazendo descobertas fasci
nantes e inesgotáveis.
Entre elas está Telma Regina Cor
deiro Correa, conhecida como Lia.
Nascida no Rio de Janeiro, em 23
de julho de 1947, foi estudante de
Geografia da Universidade Federal
Fluminense, de onde foi excluída
em 1968.
Em 1971 deslocouse para a re
gião do Araguaia, ao lado do marido
Elmo Corrêa, indo morar às mar
gens do Rio Gameleira. Telma des
tacarseia no Destacamento B da
Guerrilha. Teria sido presa no início
de 1974, em São Geraldo, na casa
do Sr. Macário, e, entregue ao en
genheiro José Olimpio, que traba
lhava para o exército. Passou a
noite amarrada no barco de José
Olímpio, desnutrida e faminta, sen
do entregue no dia seguinte, às au
toridades em Xambioá. Segundo
dados de um relatório da Marinha,
teria sido morta em janeiro de 1974.
Desde esta época, é considerada

desaparecida. Ainda não tinha 27
anos completos.
Destaque ainda, para Helenira Re
zende de Souza Nazareth, nascida
em Cerqueira César, São Paulo, em
19 de janeiro de 1944. Dona de uma
beleza singela, atlética, foi jogadora
de basquete na seleção da sua ci
dade, além de praticar salto à dis
tância, modalidade que lhe deu
várias medalhas no atletismo.
Estudante da Faculdade de Filoso
fia da Rua Maria Antônia, em São
Paulo, Helenira destacouse no mo
vimento estudantil, chegando a ser
vicepresidente da UNE, em 1968.
Após ser presa, Helenira foi solta
sob hábeas corpus, dias antes do
AI5 ser editado. Na clandestinida
de, partiu para o Araguaia. E' consi
derada desaparecida desde 1972.
Teria sucumbido em 29 de setem
bro de 1972, aos 28 anos, após ter
sido metralhada nas pernas, tortu
rada e morta por golpes de baione
ta, sendo enterrada na localidade
de Oito Barracas. Durante a guerri
lha, após a sua morte, o Destaca
mento A das Forças Guerrilheiras,
da qual ela fora integrante, passou
a ser chamado por seus compa
nheiros, de Destacamento Helenira

Resende, em sua homenagem. Se
gundo relatos, antes de ser execu
tada, ao ser atacada por dois
soldados, matara um deles e ferira
o outro.
Em outubro de 1974, Walquíria
Afonso Costa, a Walk, estava presa
em Xambioá. Seria a última guerri
lheira do Araguaia a ser executada
pelas forças militares. Walquíria
nascera em Uberaba, Minas Gerais,
em 2 de agosto de 1947. Ao lado do
marido Idalísio Soares Aranha Filho,
partiu para o Araguaia, indo viver na
região do rio Gameleira, ao sul do
Pará. Vários relatórios descrevem
diferentes datas da morte de
Walquíria, mas os indícios apontam
para outubro de 1974, ocasião em
que teria sido presa quando pedia
comida a um camponês. Magra e
desnutrida, manterseia impassível
diante de um militar que a interroga
va, querendo saber o destino de
quatro comunistas. Teria sido exe
cutada no fim de uma tarde de ou
tubro daquele fatídico 1974, sendo a
última guerrilheira a sucumbir nas
mãos sanguinárias das tropas mili
tares designadas para pôr fim a
Guerrilha do Araguaia.

Lia

Telma

Mulheres do mundo todo protestam no dia 8 de Março
Diversas organizações, em especial ligadas às mulheres, deram um uníssono brado contra o assassinato de
mulheres, estupro e preconceitos diversos.
rganizações de mulheres de mais
O
de 40 países estiveram unidas em
manifestações que visaram protestar
contra o assassinato de mulheres, as
agressões diversas (físicas e psicológi
cas), contra o estupro, a discriminação
que sofrem na sociedade, no mercado
de trabalho, entre outras formas de re
baixamento do gênero feminino. Enti
dades sindicais e dos movimentos

sociais apoiaram o movimento.
Com o lema “Se nossas vidas não
importam, que produzam sem nós”, a
Greve Internacional de Mulheres, ocu
pou diversas ruas e avenidas destaca
das nas principais capitais do mundo
no dia 8 de março – Dia Internacional
das Mulheres.
As mulheres marcharam portando
faixas e cartazes com suas demandas

sociais e exigiram a adoção de medi
das urgentes, por parte das autorida
des competentes, quanto às garantias
dos direitos delas.
No Rio de Janeiro, as mulheres se
concentraram na Praça da Candelária,
Centro do Rio de Janeiro, e ocuparam
diversas ruas do para demonstrar seu
protesto, inclusive contra as reformas
da Previdência e Trabalhista.

Fonte: José Moutinho/Blasting News.
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Giro pelo mundo
Trump quer mais gastos militares (I)
O presidente dos Estados Unidos Donald
Trump propôs, em 27 de março, o incremento
de 10% no orçamento militar do país, ou US$
54 bilhões dos atuais US$ 583 bilhões, o que
elevará para mais de US$ 600 bilhões os gas
tos bélicos anuais. Por seu turno, segundo
denunciam especialistas daquele país, Trump
reduzirá os orçamentos da Agência de Prote
ção Ambiental, do Departamento de Estado,
entre outros. Ele disse que quer programar
um aumento histórico na área militar, o que
deverá preocupar mais ainda o tabuleiro de
xadrez da geopolítica internacional, além da
política interna complicada. A proposta dele
será discutida no Congresso do país. Sobre o
proposto aumento histórico nos gastos milita
res, a deputada democrata Barbara Lee, da
Califórnia, criticou em sua conta no Twitter: "O
orçamento moralmente falido do presidente
Trump irá canalizar mais dinheiro para o Pen
tágono às custas dos pobres [e] do nosso pla
neta. Esta é uma ideia horrível".
Trump quer mais gastos militares (II)
A agência de notícias estadunidenses "De
mocracy Now!" falou com Neta Crawford, co
diretora do Projeto Custos da Guerra e
professora de ciência política na Universidade
de Boston. Em setembro, ela divulgou um re
latório no qual é revelado que os Estados Uni
dos gastaram quase US$ 5 trilhões desde os
ataques de 11 de setembro de 2001 para se
gurança interna e nas guerras no Iraque, no
Afeganistão, na Síria e no Paquistão. Na ar
gumentação de sua proposta, Trump disse
que as Forças Armadas do país estão "esgo
tadas" e "em um momento em que mais pre
cisamos dela". E completou, em tom bastante
belicista, que esta proposta é "marcante, uma
mensagem para o mundo, nestes tempos pe
rigosos". "Devemos assegurar que nossos
corajosos militares e mulheres tenham as fer
ramentas de que precisam para deter a guer
ra e, quando chamados a lutar em nosso
nome, façam apenas uma coisa: vencer. Te
mos que ganhar. Temos de começar a ganhar
guerras novamente", enfatizou Trump. Não
bastando o tom de Trump, a jornalista Amy
Goodman informou que alguns republicanos
no Congresso, incluindo o senador John Mc
Cain, estão criticando Trump por não buscar
ainda mais dinheiro para os militares. Ou seja,
os republicanos estão achando pouco. Neta
Grawford disse que o aumento de 10% é his
tórico, pois não houve aumento desta magni
tude em tempo de paz ou, de fato, desde
2002, quando os Estados Unidos estavam ini
ciando a Guerra do Iraque. Ela sublinha que
tal incremento no orçamento militar "é sem
precedentes, em certo sentido".
(Com informações: Blasting News)

Meio ambiente

Nativos convencem fundo de previdência
norueguês a sair do oleoduto Dakota Access
O fundo de previdência KLP anunciou a venda de ações no valor de 55 milhões de libras de quatro
empresas que investiram no gasoduto.

N

ão há a menor dúvida que tal deci
são foi resultado dos protestos dos
nativos estadunidenses, conforme noti
ciado em 10 de março, e as subsequen
tes
manifestações.
A
empresa
sustentou que a decisão é "devido ao
risco inaceitável de contribuir para viola
ções graves ou sistemáticas dos direitos
humanos".
As empresas excluídas dos investi
mentos da KLP são Energy Transfer
Partners (ETP), Enbridge Energy Part
ners, Phillips 66 e Marathon Petroleum.
Em 18 de março, o jornal inglês The
Guardian noticiou que o Parlamento Sa
mi na Noruega, que representa o povo
indígena Sami, convenceu o fundo de
pensão a se desfazer das ações no pro Manifestante em frente a um hotel de propriedade do presidente Donald Trump,
jeto em solidariedade internacional entre que apoia a construção do oleoduto Dakota Access. (Foto: Kamaria Roberts)
povos indígenas.
Vibeke Larsen, presidente do Parla
mento Sami, disse ao Guardian: "Nós sentimos 2016. Não é difícil sabermos os motivos que leva
uma forte solidariedade com outros povos indíge ram Trump a vendêlas.
nas em outras partes do mundo, por isso estamos
E não fica por aí: Trump também possuiu e, em
fazendo a nossa parte na Noruega, pressionando seguida, vendeu suas ações investidas na Phillips
os fundos de pensão".
66, de acordo com notícias da CNBC. O CEO da
Os indígenas Sami vivem de pastoreio de renas e ETP contribuiu com mais de US$ 100 mil para a
pesca e também travaram
campanha de Trump à
lutas contra a extração de O presidente dos EUA, Donald Trump, possuía Presidência dos EUA.
recursos minerais e minera aproximadamente de US$ 15 mil a US$ 50 mil
A decisão da KLP de
ção em suas terras.
vender
suas ações tam
em ações na Energy Transfer Partners.
Em 10 de março, os nati
bém tem a ver com o re
vos estadunidenses tomaram as principais aveni lator especial da Organização das Nações Unidas
das de Washington, capital dos Estados Unidos, e (ONU) sobre os Direitos dos Povos Indígenas, no
exigiram respeito às suas terras, cultura, religião, qual concluiu no início deste mês que a aprovação
água, bemestar ambiental e econômico das tribos, do oleoduto Dakota Acess foi concedida "sem uma
em função da construção do extenso oleoduto sub avaliação social, cultural ou ambiental adequada" e
terrâneo Dakota Acess Pipeline, de 1.882 quilôme na "ausência de Consulta significativa ou participa
tros de extensão para transportar petróleo dos ção das tribos".
campos de Bakken no noroeste de Dakota do Nor
A diretora interina de investimentos da KLP, Annie
te. O oleoduto passa por Dakota do Sul, Iowa e al Bersagel, disse que a decisão foi difícil e que o fun
cança os tanques de petróleo perto de Patoka, do de previdência levou em conta a decisão do re
Illinois. Iniciado em 2016, o projeto custou US$ 3,8 lator especial da ONU, entre outras questões.
bilhões.
A decisão da KLP ocorre após a empresa de ser
Os manifestantes sustentam que o oleoduto pro viços financeiros da Noruega, a Storebrand, que
vocará a contaminação de água potável da reserva também vendeu todas as suas ações em empre
indígena, colocará em risco de derramamento de sas envolvidas no projeto Dakota Acess Pipeline.
óleo e contaminação de áreas sagradas, bem co
A parlamentar do Partido Verde britânico, Caroline
mo aumentará as emissões de gás carbono na at Patricia Lucas, tem trabalhado para convencer os
mosfera.
bancos do Reino Unido HSBC e Barclays que pa
Das quatro empresas excluídas do projeto, se rem de financiar o oleoduto Dakota Acess.
gundo noticiado pelo jornal inglês The Independent,
Os indígenas estadunidenses continuam com os
o magnata Donald Trump, presidente dos EUA, protestos e recorrendo à Justiça para impedir o iní
possuía aproximadamente de US$ 15 mil a US$ 50 cio das atividades do oleoduto Dakota Acess. Só
mil em ações na Energy Transfer Partners (ETP). falta colocar as tubulações num trecho que passa
Ele vendeu suas ações no segundo semestre de sob o rio Missouri.
(Moutinho/Blasting News Brasil)
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Crise econômica

Clube de Engenharia debate a
privatização da Cedae
Parlamentares ideologicamente distintos são contra a privatização da Cedae,
como forma de tirar o Rio de Janeiro do vermelho.

E

m 20 de fevereiro, a Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) e o governo do Estado do Rio
de Janeiro ignoraram as inúmeras e
contundentes manifestações contrári
as à privatização da Companhia Esta
dual de A'guas e Esgotos (Cedae) e
aprovaram, na Alerj, por 41 votos favo
ráveis e 28 votos contrários, o Projeto
de Lei 2.345/17 da privatização da Ce
dae.
Durante os debates, na Alerj e na so
ciedade carioca, foram confrontadas
teses sobre um setor que lida com um
bem caro à população: água, que é vi
da. A política dos governos federal e
estadual vislumbrou a privatização de
um patrimônio como forma de minorar
as dívidas do Rio de Janeiro – tese
muito questionada pelos oposicionis
tas. Segundo parlamentares, o valor
com a privatização não consegue co
brir 10% das dívidas do governo cario
ca.
O projeto foi aprovado, mas em que
pé estamos? O Clube de Engenharia
procurou contribuir neste sentido, ao
convidar para o debate engenheiros e
parlamentares experientes, distintos
ideologicamente, para o evento "Alter
nativas para o saneamento x Privatiza
ção da Cedae", realizado em 22 de
março, na sede da entidade, no Cen
tro do Rio.

O deputado Paulo Ramos, presidente
da Comissão de Trabalho da Alerj,
ponderou o tópico do evento: “Não va
mos discutir as alternativas. A Cedae é
a única alternativa. (...) A venda da Ce
dae é só o início e se o povo do Rio de
Janeiro perder a Cedae, vai, com cer
teza, perder muito mais. A Cedae é
simbólica e o povo carioca é conheci
do por sua capacidade de resistên
cia”.
Em 5 de outubro de 2016, na Alerj, o
deputado defendeu que a Cedae é
uma empresa lucrativa e que a privati
zação "não contribuiria para salvar as

públicas, no caso a Cedae, "(...) inte
resses conjunturais do concessionário
não prevaleçam sobre os serviços aos
usuários...”.
O deputado Luiz Paulo Corrêa da
Rocha manifestou seu apoio às mani
festações contrárias à privatização e
lançou as ponderações: Com quem fi
ca a produção? Quanto vale os ativos?
Quais são as metas de investimento
para universalização?
Em 15 de fevereiro, o deputado Luiz
Paulo criticou o uso do PL 2.345/17
(privatização da Cedae) como forma
do governo estadual receber do gover
no federal o empréstimo
"A venda da Cedae é só o início e se o povo do
de R$ 3,5 bilhões. O de
Rio de Janeiro perder a Cedae, vai, com certeza, putado defende que o
perder muito mais". (Paulo Ramos)
governo deveria ter envi
ado um projeto específi
finanças do estado e os prejuízos à co sobre alienação das ações da
população seriam muitos. A'gua potá Cedae e outro para tratar de emprésti
vel nas torneiras e esgoto tratado cabe mo junto ao governo federal.
ao estado, sem a vinculação ao lucro.
Em sua web site, Luiz Paulo defende
O lucro é a saúde, é o bem estar da que o Rio de Janeiro sairá da crise fi
população”, defendeu. Em 2015, a Ce nanceira na medida em que "aumen
dae auferiu R$ 248,8 milhões de lucro tar a arrecadação de receitas
líquido.
permanentes e reduzir despesas cor
O engenheiro Sebastião Soares, di tando cargos comissionados em todos
retor do Clube de Engenharia, leu um os Poderes".
documento oficial da entidade sobre
O presidente da Comissão de Sane
organização, exploração e prestação amento Ambiental da Alerj, deputado
de serviços de utilidade pública. Neste Doutor Julianelli, que votou contra a
sentido, afirma o texto que empresas privatização da Cedae, disse que o

Manifestantes em frente à Alerj, em um dos
diversos protestos contra a privatização da
Cedae. (Foto: José Moutinho)

Rio de Janeiro se enfraquece, com a
privatização da Companhia Estadual
de A'guas e Esgotos, nas disputas pe
las águas do rio Paraíba do Sul, em re
cente crise hídrica que ganhou as
manchetes dos meios de comunica
ção.
Em resposta ao questionamento so
bre como evitar a efetivação da venda
da Cedae para a iniciativa privada, o
deputado Luiz Paulo disse que se deve
"procurar os deputados federais para
excluir do Projeto de Lei, no trecho que
trata da recuperação fiscal, o artigo
que determina que os estados tenham
que vender os seus patrimônios, por
que, se isso cai, o próprio termo perde
a força. O Congresso Nacional pode
ser sensível a isso porque os deputa
dos estão sendo pressionados em
seus estados”.

Centrais sindicais prometem parar o Brasil no dia 28 de abril
As centrais concluíram que o governo Temer está promovendo o "desmonte" dos direitos trabalhistas garantidos pela CLT.

E

m reunião realizada nesta se
gundafeira (27), em São Pau
lo, na sede da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), dirigentes
das principais centrais sindicais do
país, bem como lideranças de enti
dades sindicais dos metroviários e
eletricitários, definiram promover
uma greve geral no dia 28 de abril,
contra a Reforma da Previdência,
a Reforma Trabalhista e contra a
Terceirização, propostas do gover

no federal que foram aprovadas
pela Câmara dos Deputados.
A decisão unânime foi após uma
análise da conjuntura nacional, em
especial das crises política, social
e econômica. As lideranças acredi
tam que esta mobilização superará
a do dia 15 de março.
Em nota à imprensa, as lideran
ças disseram que darão um "alerta
ao governo de que a sociedade e a
classe trabalhadora não aceitarão

as propostas de reformas da Previ
dência, Trabalhista e o projeto de
Terceirização aprovado pela Câ
mara dos Deputados, que o gover
no Temer quer impor ao país".
Disseram, ainda, que tais reformas
significam o "desmonte da Previ
dência Pública e a retirada dos di
reitos trabalhistas garantidos pela
CLT [Consolidação das Leis Traba
lhistas]".
Assinam a nota: Adilson Araújo,

presidente da CTB; Antonio Neto,
presidente da CSB; José Calixto
Ramos, presidente da Nova Cen
tral; Paulo Pereira da Silva (Pauli
nho), presidente da Força Sindical;
Ricardo Patah, presidente da UGT;
Vagner Freitas, presidente da CUT;
Edson Carneiro (
), secretário
geral Intersindical; Luiz Carlos Pra
tes (Mancha), presidente da CSP
Conlutas; e Ubiraci Dantas de Oli
veira (Bira), presidente da CGTB.

Textos: José Moutinho/Blasting News Brasil.
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Crise econômica

UERJ está em estado de greve devido à falta de
condições para funcionar

Mesmo com a sanção presidencial, o Senado
Federal manterá a votação do projeto
complementar que restringe a terceirização
para atividademeio.
Outro ponto que os senadores querem mode
rar é quanto à proposta de responsabilidade
subsidiária da empresa contratante em relação
à terceirizada. Ou seja, tanto os bens da em
presa contratante como os da terceirizada po
derão ser utilizados como penhora para
pagamento de dívidas juntos aos trabalhadores
que recorrerem à Justiça Trabalhista.
Pelo projeto da Câmara, a empresa terceiriza
da arcaria com uma eventual punição pela Jus
tiça e a contratante só poria seus bens em
caso de impossibilidade da terceirizada fazêlo.
Pelo projeto complementar, debatido no Sena
do, as empresas contratantes e terceirizadas
assumem responsabilidades com os trabalha
dores. Ou seja, arcam com ônus de uma even
tual condenação na Justiça. E' o que os
senadores chamam de responsabilidade soli
dária.

Fontes: Blasting News e Senado Federal.
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Faltam recursos para tudo, e vários servidores não recebem salário desde outubro de 2016.
Imagem capturada de vídeo da Asduerj

Terceirização
Pelo Projeto de Lei (PL) 4.302/1998, aprovado
na Câmara dos Deputados, em 22 de março,
uma empresa poderá contratar outra (terceiri
zada) para executar todas as atividades, a ativi
dademeio e a atividadefim – aquelas
ocupações relacionadas à ação econômica
preponderante da empresa, bem como as ativi
dades estratégicas.
Tal projeto tem sido muito criticado, inclusive
por experientes juristas trabalhistas. As centrais
sindicais estão promovendo diversas manifes
tações e atos contra tal proposta, bem como
contra a Reforma Trabalhista e a Reforma da
Previdência. Os sindicalistas estão defendendo
o novo projeto do Senado, para conter os retro
cessos da proposta aprovada na Câmara.
O projeto aprovado na Câmara foi sancionado
pelo presidente Temer. No entanto, os senado
res estão debatendo um projeto complementar
para moderar o da Câmara e tinham pedido ao
presidente Temer para não sancionar a terceiri
zação como está.
Os senadores estão preocupados com a radi
calidade do projeto de terceirização aprovado
na Câmara dos Deputados, que prevê liberali
zação total para as empresas na contratação
de serviços, tanto para a atividademeio como
para atividadefim. O Senado Federal debate a
moderação disto, ou seja, a possibilidade de
terceirização restrita a atividademeio  limpeza
ou segurança.

s servidores da Universidade do Estado do Rio
O
de Janeiro (UERJ) estão em permanentes as
sembleias. Os servidores desta popular universida
de estão em Estado de Greve devido a falta de
condições para funcionar. Falta recursos para tudo.
Para conscientizar a população, os servidores têm
promovido mobilizações diversas, como em 30/3,
no Largo da Carioca, Centro do Rio, onde deram
uma aula pública sobre a crise do Rio, bem como a
real situação que vive esta tão importante universi
dade, a primeira a adotar o sistema de cotas para o
ingresso de estudantes negros no ensino superior.
Houve panfletagem nos transportes públicos.
“Fora Pezão, inimigo do povo, inimigo da UERJ!” é
uma das várias palavras de ordem adotadas pelos
servidores em Estado de Greve.
A UERJ é a 8ª melhor universidade do Brasil, vive
a maior crise econômica já registrada, reflexo direto
da atual gestão do governo Luiz Fernando Pezão,
que, inclusive tem recebido protestos de diversos
setores do funcionalismo público e da sociedade
carioca.
Em crise desde 2015, a UERJ tem 35 mil alunos
em graduação, em pósgraduação, ensino a distân
cia, entre outras atividades, 2600 professores e oito
mil servidores.
Os diversos vídeos em apoio aos servidores, in
clusive matérias publicadas nos meios de comuni
cação, dão conta da falta de condições para o
funcionamento do campus. Não há condições de
utilização do estacionamento; o bandejão não fun

ciona; os elevadores estão sem manutenção; a em
presa terceirizada que realiza a limpeza não
cumpre o trabalho, pois não recebe há seis meses;
as bolsas estão em atrasos de pagamentos aos es
tudantes, dos quais muitos são do sistema de cotas
(e não têm condições de pagar o transporte e a ali
mentação); não há recursos para a manutenção do
Campus e para a segurança. Vários servidores es
tão sem receber salários integrais desde outubro de
2016  recebem salários parcelados, e sem data
definida. Não receberam o 13º salário de 2016.
Segundo os servidores, o governo do Rio de Ja
neiro só repassou 65% do total do orçamento da
UERJ, em 2016. A universidade está em colapso,
como mostram as lideranças da Asduerj. A Uerj,
neste 2017, ainda não recebeu repasses.
JM/Blastng News

Atenção: Benefício Plano Funeral
Um Benefício da Conape a disposição dos/as
Associados/as. Procurem conhecêlo.

T

emos observado que os/as nossos/as Associados/as não têm utilizado o Benefício Plano
Funeral, por ocasião do óbito do cônjuge/companheira. E nos casos do falecimento do/a
Associado/a, o familiar também não usa o plano sob a alegação de desconhecer o benefício.
Sendo assim, reforçamos a divulgação dos telefones de contato da Santa Casa Card:
Telefone 24 horas: 08002828182
Telefone fixo (horário comercial): 021 39797731 e 021 39797360
Informamos, ainda, que os/as Associados/as que não possuem a carteira do Plano Funeral,
devem ligar para a Conape a fim de solicitar a emissão da 2ª via da carteira, bem como con
firmar a inscrição do seu cônjuge no plano.
Para dirimir dúvidas, entrar em contato com a Conape.

www.conape.org.br

conape notícias

Conape benefícios
Sumário financeiro  2017

Seus dados estão atualizados na Conape?
Você, associado/a, já parou para pensar se seus da
dos estão atualizados na Conape?
Avalie, pois só você e seus familiares poderão infor
mar à sua entidade as alterações ocorridas recente
mente (como mudança de endereço, de telefones,
entre outros). E' muito importante mantêlos atualiza
dos. Assim a Conape poderá estabelecer contatos efe
tivos, inclusive em casos de urgência.

Assistência Social  2017

Atendimento  2017

Quem partiu?
Com pesar, a Conape comunica o falecimento dos Associados. Te
mos sentimentos de agradecimento, estima e apreço pelos falecidos e
seus familiares. Esperamos que as luzes lançadas por estes bravos
Anistiados iluminem a atual e futura gerações.
Euclides Sobreira Zuazo (28/04/1923 – †02/01/2017), que traba
lhou na Petróleo Brasileiro S/A, em Capanã – Belém – Pará.
Heronides Pereira de Araujo (01/10/1931 – †15/01/2017), que tra
balhou na Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.
José de Araujo Rocha (24/07/1937 – †23/01/2017), que trabalhou
na Refinaria de Capuava, em Mauá – São Paulo.
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A Conape perde um dos seus lutadores, Francisco Canavarro
Divulgação: Reduc/Petrobrás

om pesar a Conape comunica o
falecimento, nesta terçafeira
(28), do seu Conselheiro Fiscal Fran
cisco Silva Canavarro (25/5/1935 
+28/3/2017).
Canavarro foi um dirigente da Co
nape, competente trabalhador do se
tor administrativo da Petrobrás e
bravo ativista social, perseguido pela
ditadura que o demitiu da estatal.
Não parou de trabalhar e manter su
as atividades de lutador social; atuou
no ramo de móveis, foi jornalista nos

C

jornais Diário da Manhã e O Globo,
bem como colaborou na concepção
dos jornais da Conape nos anos
chave da luta pela anistia política.
O renomado jurista Sobral Pinto de
fendeu Canavarro e conseguiu que
este ativista fosse liberto da prisão
do Dops, no Rio de Janeiro. Quando
da soltura de Canavarro, Sobral dis
se: "Vá e não tornes a pecar!". No
entanto, Canavarro continuou a lutar
nos movimentos sociais. O Exército
o perseguiu, mas não conseguiu

prender o bravo paraense, de Be
lém. Ele também foi militante do Par
tido Comunista Brasileiro (PCB).
Francisco Canavarro, presente!

Leia também: Canavarro: ativista que
colocou o “sino no pescoço do ga
to”, em Memória Conape, no portal
conape.org.br

Cuidese bem

Conapenos/as, um texto para reflexão sobre o envelhecimento. O médico renomado, Drauzio Varella, em sua coluna da Folha
de S.Paulo, em janeiro de 2016, disse que o envelhecimento é "inexorável" e lidar com ele "exige uma habilidade na qual nós
somos iniqualáveis: a adaptação. Não há animal mais capaz de criar soluções diante da adversidade como nós...".

I

dosa é uma pessoa que tem muita idade. Velha é a pessoa que perdeu a jo
vialidade.
A idade causa degenerescência das células. A velhice causa a degeneres
cência do espírito. Por isso nem todo idoso é velho e há velho que ainda não
chegou a ser idoso.
Você é idoso quando sonha. E' velho quando apenas dorme.
Você é idoso quando ainda aprende. E' velho quando já nem ensina.
Você é idoso quando pratica esportes, ou de alguma outra forma se exercita.
E' velho quando apenas descansa.
Você é idoso quando ainda sente amor. E' velho quando só tem ciúme e
sentimento de posse.
Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida.
E' velho quando todos os dias parecem o último de uma longa jornada.
Você é idoso quando seu calendário tem amanhãs.
E' velho quando seu calendário só tem ontens.
O idoso é aquela pessoa que tem tido a felicidade de viver uma longa vida
produtiva, de ter adquirido uma grande experiência.
Ele é uma ponte entre o passado e o presente como o jovem é uma ponte
entre o presente e o futuro.
E é no presente, que os dois se encontram.
Velho é aquele que tem carregado o peso dos anos, transmitindo pessimis
mo e desilusão.
Para ele, não existe ponte entre o passado e presente, existe um fosso que
o separa do presente pelo apego ao passado.
0 idoso se renova a cada dia que começa: o velho as acaba a cada dia que

termina. O idoso tem seus olhos postos
no horizonte dê onde o sol desponta e a
esperança se ilumina.
O velho tem sua miopia voltada para
os tempos que passaram. O idoso curte
o que resta da vida. O velho se emperra
no tempo, se fecha. em sua ostra e re
cusa a modernidade.
O idoso leva urna vida ativa, plena de
projetos e de esperanças. Para ele o
tempo passa rápido,mas a velhice nun
ca chega.
O velho cochila no vazio de sua vida e suas horas se arrastam destituídas
de sentido. As rugas do idoso são bonitas porque foram, marcadas pelo sorri
so.
As rugas do velho são feias porque foram vincadas pela amargura.
Em resumo, idoso e velho são duas pessoas que até podem ter a mesma
idade no cartório mas tem idade bem diferente no coração.
A vida, com suas fases de infância, juventude, madureza, é uma experiência
constante.
Cada fase tem seu encanto, sua doçura, suas descobertas. Sábio é aquele
que desfruta de cada uma das fases em plenitude, extraindo dela o melhor.
Somente assim, na soma das experiências e oportunidades, ao final dos
seus anos, guardará a jovialidade de um homem sábio.
Se você é idoso guarde a esperança de nunca ficar velho.

(Autoria desconhecida)

Não deixe de fazer o seu Recadastramento!
Todos os servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos, devem fazer
seu recadastramento. É uma determinação do Ministério do Planejamento.
Não percam o prazo, nem os benefícios!

Faça seu recadastramento no mês do seu aniversário.
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Idosos ou velhos? Entenda as grandes diferenças

Parabéns aos aniversariantes do bimestre !

Espaço poético

Prezados(as) Associados(as) aniversariantes, a Conape deseja muita
saúde, paz e alegria, extensivo aos seus familiares.

Razão

Março
02/03 – Arizete Furtado de Almeida
07/03 – Aquiles Ferrari
07/03 – Dante Altieri
07/03 – Zenaide Galvão Vieira
07/03 – Yvone Diogenes Parente Coelho
07/03 – Maria Lúcia Silva
10/03 – Antonio Costa Filho
10/03 – Irene Sant Anna De Araújo
11/03 – Carlos Augusto Dauzacker Brandão
11/03 – Kivia Marisa Maia
12/03 – Farid Spitti
13/03 – Odilene Maria da Costa Pinheiro
13/03 – Luzia Aneria Martins Maranhão
13/03 – Victor Medeiros do Paço

14/03 – Celso Torres Ribeiro
15/03 – Altair da Trindade Ferreira
15/03 – Carlos Alberto Martins
17/03 – Marlene dos Santos Araújo
17/03 – Neide Nogueira Ferreira Leite
20/03 – Euripides Palazzo Silva
20/03 – Regina Binotti Vecedomini
22/03 – Wilson de Souza Carvalho
23/03 – Seledom Archanja de Oliveira
25/03 – Maria de Fatima Mendonça de Souza
26/03 – Elisa Maria Basson Caldas Queiroz
26/03 – Joselia Silva Machado
28/03 – Mário Bezerra Pontes
31/03 – Antônio Rosendo da Silva

Abril
03/04 – Manoel Azevedo
04/04 – Fernanda de Campo Tavares
04/04 – Heloisa Maria Pimentel Freitas
05/04 – Catia Albuquerque de Jesus
06/04 – Elza Monteiro de Mattos
06/04 – Otaviano Gonçalves
08/04 – Carlos Alberto da Silva
08/04 – Enedina Silvano Magalhães
08/04 – Marina Gomes Jacinto
10/04 – Maria José de Almeida
12/04 – Dyrce Ferreira Conforto
12/04 – Ione Gomes de Oliveira Garbes
13/04 – Ernesto Ribeiro Netto
14/04 – Josias Jacintho Muniz

15/04 – Adelino Ribeiro Chaves
15/04 – Idinea Nicacio da Silva
16/04 – Adir Costa Santiago
17/04 – Antonio Ferreira Nunes Junior
18/04 – Nilton Alves da Silva
19/04 – Roberto Leone Caielli
20/04 – Autair Andrade de Queiroz
20/04 – Maria Antônia dos Santos
21/04 – Ricardo Luz Konder
23/04 – Nivia Maria B. Dutra da Silveira
25/04 – Milton da Costa Oliveira
25/04 – José do Patrocinio Morais
26/04 – Silvia Gyuru Konder

Quem será que desejas de mim,
abandono sem fim,
Sou pobre, irrequieto, só porque te
amo, queres me castigar,
Não mereço este desprezo, fico a
cismar, tem que ser assim,
Deste par de namorados, que
cantam até a canção ninar.
Irei investir na descoberta, na
verdade e na razão,
Der sonhos frustrados, amores do
passado, sou assim,
Pensando que te ganhei, me
respondes, foges da paixão,
Vais me ressocializar, antes disto,
me perdoe, me mata enfim…
Só caminho, rezo, quero apenas te
fazer feliz,
Meu olhar no teu olhar, elimina tuas
dores, podes acreditar,
Se sou louco, você é o motivo,
distraída, flor de lis,
A mais linda do meu jardim, se
partires, vou tentar te ressuscitar...
(Celso Ribeiro)

Adicione a Conape no seu
WhatsApp: (21) 997029057

Urgências
(21) 988680959
(21) 25950385

0800 095 9249
(21) 22622945  22629249
(21) 22629276  25336071

Contem com os funcionários da Conape!

Clipart: GDJ.

Prezados/as Associados/as,
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Os funcionários da Conape têm muita alegria e prazer em ajudálos/as a sanar dúvi
das, na apresentação de soluções, bem como em resolver demandas que (por algum
motivo) fogem ao alcance de uma parcela dos/as integrantes do nosso quadro de As
sociados/as.
Entretanto, em alguns casos, encontramos dificuldades (alheia a nós) que nos impe
de de resolver algumas demandas solicitadas. Rogamos pela compreensão de todos/
as, pois tais dificuldades são iguais as encontradas pelos/as Conapeanos/as. Ou se
ja, dependemos de órgãos públicos, entre outras instituições, para resolver algumas
questões.
Contem com os funcionários da Conape, que estão sempre dispostos a ajudálos/as!
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Passatempo labirinto
Teste a sua paciência e visão. Tente entrar e sai do labirinto, ao menor tempo
possível. Marque uma competição com seus familiares e amigos.
sol.eti.br
Acesso: 05/04/2017.

A Conape
recomenda a
todos ouvir.
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